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Καλώς ήλθατε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας
της Ναυσιπλοΐας. Το παρόν φυλλάδιο θα σας επιτρέψει
να απαντήσετε στις ερωτήσεις "τι είναι ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA)", "για
ποιο λόγο δημιουργήθηκε" και "τι κάνει".
Κατ' αρχάς, αξίζει να ενταχθούν οι δραστηριότητες του
Οργανισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της ασφάλειας στη
θάλασσα. Ακόμη και όταν χρησιμοποιείται η πιο
πρόσφατη τεχνολογία, η θαλάσσια μεταφορά μεγάλων
ποσοτήτων εμπορευμάτων και μεγάλου αριθμού
επιβατών αποτελεί επικίνδυνη δραστηριότητα. Στο
πρόσφατο παρελθόν εκατοντάδες πολίτες της ΕΕ
έχασαν τη ζωή τους σε ναυτικές τραγωδίες πορθμείων
(Estonia, Herald of Free Enterprise και Εξπρές Σάμινα).
Χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή έχασαν συγγενείς ή
φίλους στη θάλασσα. Οι κίνδυνοι είναι ακόμη
μεγαλύτεροι για όσους εργάζονται στη ναυτιλία. Οι
ναυτικοί συχνά εκτίθενται σε κίνδυνο θανάτου ή
τραυματισμού.
Τα ναυτικά συμβάντα μπορούν να επηρεάσουν τις ζωές
των ανθρώπων και με άλλους τρόπους. Επί πολλές
δεκαετίες οι ακτές της Ευρώπης υφίστανται τις ολέθριες
συνέπειες της ρύπανσης λόγω της ατυχηματικής ή
σκόπιμης απόρριψης πετρελαίου από πλοία. Τα

επικίνδυνα φορτία είναι συχνότερα από ποτέ, ενώ τα
πλοία που τα μεταφέρουν αυξάνονται σε αριθμό και
μεγαλώνουν σε όγκο. Πέραν όλων αυτών, κάθε χρόνο
σημειώνονται χιλιάδες μικρότερα ναυτικά ατυχήματα
και συμβάντα στα κοινοτικά ύδατα. Συνδυαστικά, το
πραγματικό και δυνητικό οικονομικό κόστος αυτών των
προβλημάτων είναι τεράστιο, ενώ παράλληλα η
πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας αυξάνεται.
Οι κίνδυνοι της θάλασσας δεν είναι κάτι νέο και πολλές
αρχές  μεταξύ αυτών ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (IMO) και, πιο πρόσφατα, τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ  ασχολούνται με αυτά τα θέματα για
πολλά χρόνια. Ωστόσο, τα θέματα ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας επανήλθαν πιεστικά στο προσκήνιο με το
ναυάγιο του πετρελαιοφόρου Erika στα ανοιχτά της
Γαλλίας το 1999 και αργότερα με το ναυάγιο του
Prestige στα ανοιχτά της Ισπανίας το 2002. Αυτές οι
καταστροφές οδήγησαν στην απόφαση να ιδρυθεί ένας
νέος οργανισμός της ΕΕ που θα μπορούσε να
λειτουργήσει ως ο τεχνικός και επιχειρησιακός
βραχίονας των φορέων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ο
οργανισμός αυτός θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις
πολλές και διαφορετικές προκλήσεις στον τομέα της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας που είχαν προκύψει ή
επρόκειτο να προκύψουν στο μέλλον.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ιδρύθηκε ο EMSA το 2003.
Ο Οργανισμός έχει κληθεί να παρέχει τεχνική και
συμβουλευτική υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη σε ορισμένους καίριους τομείς που
αφορούν την ασφάλεια και να παρακολουθεί τους
τρόπους με τους οποίους διάφορα κράτη μέλη και
οργανισμοί εφαρμόζουν τη νομοθεσία της ΕΕ.
Επιπλέον, του ανατέθηκαν επιχειρησιακά καθήκοντα
στους τομείς της αντιμετώπισης της πετρελαϊκής
ρύπανσης, της δορυφορικής παρακολούθησης και της
αναγνώρισης και εξ αποστάσεως παρακολούθησης
πλοίων (LRIT, Long Range Identification and Tracking).
Γενικός στόχος του είναι να συμβάλει σημαντικά στη
σταδιακή βελτίωση της ασφάλειας στα κοινοτικά ύδατα.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Οργανισμός
συνεργάζεται με πολλούς διαφορετικούς φορείς, ιδίως
δε με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις αρχές των
κρατών μελών, διεθνείς οργανισμούς και με το
ναυτιλιακό κλάδο.
Το έργο που έχει ανατεθεί στον Οργανισμό είναι
σημαντικό, δεδομένου του βαθμού δραστηριοποίησης
της ΕΕ στις θαλάσσιες μεταφορές. Τα 27 κράτη μέλη
της ΕΕ διαθέτουν 1200 εμπορικούς λιμένες και 100000
χιλιόμετρα ακτογραμμής. Μέσω αυτών διεκπεραιώνεται
το 90% περίπου του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και το
40% του εμπορίου μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Τετρακόσια εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται κάθε
χρόνο από τους λιμένες της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό,
ολοένα και περισσότερα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν
ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και
άλλων επικίνδυνων ουσιών μέσω ευπαθών περιοχών
όπως η Μεσόγειος, η Βαλτική, ο Εύξεινος Πόντος και η
Αρκτική.
Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή
στο έργο του EMSA και παρέχει μια γενική επισκόπηση
των σημαντικότερων καθηκόντων και δραστηριοτήτων
μας. Ασφαλώς, δεν είναι εξαντλητικό και πολλά
καθήκοντα
δεν
μνημονεύονται.
Περισσότερες
πληροφορίες για το τι κάνουμε θα βρείτε στον δικτυακό
τόπο του EMSA (www.emsa.europa.eu).
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Τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει
σε αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, γεγονός που με
τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική
ανάπτυξη της ναυτιλίας. Όσο αυξάνεται η θαλάσσια
κυκλοφορία, τόσο εντείνεται και η ανάγκη για
αυξημένη επιτήρηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
Παρά την τρέχουσα οικονομική κάμψη, ο αριθμός των
πλοίων και ο όγκος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
έχει φθάσει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20
ετών. Η ανάγκη παράδοσης προϊόντων στις ανά τον
κόσμο αγορές οδήγησε σε μεγαλύτερη χρήση των
υπαρχόντων πλοίων και αύξησε τη ζήτηση για
καινούρια σκάφη και ειδικευμένα πληρώματα. Το 2008,
22.752 εμπορικά πλοία προσέγγισαν ευρωπαϊκούς
λιμένες, σημειώνοντας αύξηση (+ 3,9% σε σχέση με το
2007). Το 2008 καταγράφηκαν 694 500 μετακινήσεις
σε λιμένες από πλοία που έπλεαν σε ευρωπαϊκά ύδατα
(+5,8% σε σχέση με το 2007).
Καθώς άνω του 80% του παγκόσμιου εμπορίου
διεξάγεται διά θαλάσσης, οι θαλάσσιες μεταφορές
εξακολουθούν να αποτελούν την σπονδυλική στήλη
του διεθνούς εμπορίου. Για την ΕΕ, η οποία είναι ο
μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος εισαγωγέας
στον κόσμο, η ναυτιλία παρέχει μεταφορικές υπηρεσίες
μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, και
μεταξύ τρίτων χωρών σε όλα τα μέρη της υφηλίου.
Εκτιμάται ότι περισσότεροι από τρία εκατ. άνθρωποι
απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ναυτιλίας στην
Ευρώπη, ο οποίος αποφέρει κύκλο εργασιών περίπου
200 δισ. ευρώ, με συνολική προστιθέμενη αξία ύψους
περίπου 100 δισ. ευρώ.
Παρόλο που τα κοινοτικά ύδατα είναι πλέον εν γένει
ασφαλέστερα σε σχέση με το παρελθόν, εκατοντάδες
ατυχήματα και συμβάντα εξακολουθούν να συμβαίνουν
κάθε χρόνο (πίνακας 1). Προκειμένου να βελτιωθούν
περαιτέρω οι επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας, είναι
απαραίτητο να αντλούμε διδάγματα από αυτά, όταν
συμβαίνουν,
έτσι
ώστε
να
εξακολουθήσει
να
βελτιώνεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τα ατυχήματα
που δηλώνονται αυξήθηκαν σταθερά τα τελευταία
χρόνια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αύξηση του
αριθμού των πλοίων που ταξιδεύουν και της
πυκνότητας της κυκλοφορίας σκαφών. Σήμερα τα
περισσότερα ατυχήματα αποδίδονται, αφενός, στις
κακές
καιρικές
συνθήκες
και,
αφετέρου,
σε
ανθρώπινους
παράγοντες,
όπως
η
ανεπαρκής
εκπαίδευση, η ελλιπής επάνδρωση και η κόπωση,
θέματα τα οποία διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι για την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Άλλοι παράγοντες, όπως οι
ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, τους θαλάσσιους
οικοτόπους και τις απειλές κατά της ασφάλειας,
συνιστούν το πρόγραμμα πολιτικής για τους νομοθέτες
σε θέματα ναυσιπλοΐας σε όλο τον κόσμο.
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Ο
Διεθνής
Ναυτιλιακός
Οργανισμός
(IMO,
www.imo.org) είναι ο παγκόσμιος νομοθέτης. Πρόκειται
για οργανισμό του ΟΗΕ με μέλη 168 κράτη από όλο τον
κόσμο και αποστολή τον καθορισμό της βέλτιστης
προσέγγισης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής
και καθαρή ναυτιλία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
ενός παγκόσμιου κλάδου. Τα κράτη εκπροσωπούν το
εθνικό τους συμφέρον, ήτοι τους εμπορικούς στόλους
τους, και εν γένει ονομάζονται "κράτη σημαίας". Όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ εκπροσωπούνται στον IMO, η
έδρα του οποίου βρίσκεται στο Λονδίνο. Ο IMO
καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την κατασκευή,
συντήρηση, λειτουργία, επάνδρωση και τελική διάθεση
των πλοίων. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
είναι αρμόδια για τη μεταφορά των διεθνών κανόνων
που έχει θέσει ο IMO σε νομοθετήματα που είναι
δεσμευτικά και εκτελεστά. Αυτό υποδηλώνει τη
σημασία που έχουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη μέλη της ΕΕ τα θέματα ασφάλειας της
ναυσιπλοΐας. Παράλληλα με τη μέριμνα για την
κατασκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των
πλοίων σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, η
προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επίσης ένα
επιτακτικό ζήτημα για τον τομέα της ναυσιπλοΐας. Οι
τάσεις που παρατηρούνται στην κυκλοφορία πλοίων και
τις εμπορευματικές μεταφορές σε συνδυασμό με τις
αυξανόμενες
αποδείξεις
για
τους
ενεχόμενους
περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις μεταβαλλόμενες
πρακτικές του κλάδου, αποτέλεσαν το έναυσμα για την
ανάληψη όλως αναγκαίων πρωτοβουλιών με σκοπό τη
μείωση διαφόρων μορφών ρύπανσης και εκπομπών από
τα πλοία.
Η ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας οδήγησε σε σημαντική μείωση της
ατυχηματικής πετρελαϊκής ρύπανσης εντός και πέριξ
των κοινοτικών υδάτων τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο,
εκτιμάται ότι το 80% περίπου της συνολικής ρύπανσης
από τα πλοία προέρχεται από απορρίψεις αποβλήτων
που προκύπτουν από τη λειτουργία των πλοίων.
Πρόκειται
για
απορρίψεις
χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων ή απορρίψεις αποβλήτων από τον
καθαρισμό δεξαμενών. Πολλές από αυτές γίνονται
σκόπιμα και κατά παράβαση διεθνών κανόνων. Επίσης,
δεν πρέπει να λησμονείται ότι το ενδεχόμενο μίας
ακόμη καταστροφής δεν έχει εκλείψει.
Από την ίδρυσή του το 2003, ο EMSA εργάζεται σε
επίπεδο πρόληψης, εφαρμογής της νομοθεσίας και
αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο EMSA εξετάζει την
πρακτική εφαρμογή και τον αντίκτυπο των υπαρχόντων
κοινοτικών κανόνων. Παρέχει επίσης στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στα κράτη μέλη την αναγκαία συνδρομή
και εμπειρογνωμοσύνη για τη σωστή εφαρμογή της
κοινοτικής νομοθεσίας σε όλους τους τομείς της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο EMSA παρέχει επίσης τεχνικές συμβουλές στην
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε θέματα που αφορούν
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κατά την κατάρτιση
νέων νομοθετικών μέτρων. Συμβάλλει επίσης στο
συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ
κατά τη συζήτηση ενός θέματος στον IMO. Μετά την
έγκριση νέων νομοθετικών μέτρων σχετικά με την
ασφάλεια και προστασία της ναυσιπλοΐας, ο EMSA
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τη διεθνή και την
ευρωπαϊκή νομοθεσία, στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και ελέγχοντας πώς έχουν εφαρμοστεί στην
πράξη οι απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Πίνακας 1. Ατυχήματα και ρύπανση
Συνολικός αριθμός ναυτικών ατυχημάτων που
έχουν δηλωθεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, 2004–2008

Πηγή: βάση δεδομένων Marinfo του EMSA / Lloyds Marine
Intelligence Unit

Για λόγους ασφάλειας και προστασίας, καθίσταται
ολοένα και πιο αναγκαίο να παρακολουθούνται στενά
όλες οι μετακινήσεις πλοίων σε ευρωπαϊκά ύδατα και να
ενοποιηθούν τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα.
Απαιτούνται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις
μετακινήσεις πλοίων, το φορτίο που μεταφέρουν, τα
συμφέροντα που ελέγχουν αυτά τα πλοία, το πλήρωμά
τους κ.λπ., προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι
κυκλοφοριακές ροές, να είναι δυνατή η ταχεία
αντίδραση σε περίπτωση συμβάντος και η αντιμετώπιση
τρομοκρατικών πράξεων. Ο EMSA διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο, σε στενή συνεργασία με τις αρχές των
κρατών μελών, στην ενοποίηση των διαφόρων
πληροφοριακών συστημάτων.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της ρύπανσης από
πλοία, ο EMSA έχει αναλάβει αρμοδιότητες στην
καταπολέμηση
των
πετρελαιοκηλίδων
και
την
επιτήρηση
πλοίων.
Σε
περίπτωση
εσκεμμένης
ρύπανσης, ο EMSA έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τον
υπεύθυνο της ρύπανσης μέσω δορυφορικών εικόνων
και ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να
λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά του υπεύθυνου
πλοιοκτήτη. Σε περίπτωση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων,
ο
EMSA
έχει
δημιουργήσει
στόλο
σκαφών
απορρύπανσης, τα οποία γίνονται διαθέσιμα μέσα σε
σύντομη προθεσμία για να συμβάλουν στις προσπάθειες
των κρατών μελών να καθαρίσουν το πετρέλαιο προτού
φθάσει στις ακτές, αποτρέποντας έτσι μια ακόμη
μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αποτελεσματική αντιμετώπιση των αποβλήτων των
πλοίων
Ένας τεράστιος αριθμός πλοίων προσεγγίζει λιμένες της
ΕΕ, ενώ πάρα πολλά πλοία διαπλέουν τα κοινοτικά
ύδατα ή θαλάσσιες περιοχές κοντά στα κοινοτικά
ύδατα. Όλα αυτά τα σκάφη έχουν την επιλογή είτε να
αποθέσουν τα απόβλητά τους και τα υπολείμματα του
φορτίου τους σε λιμενικές εγκαταστάσεις είτε να τα
απορρίψουν παράνομα στη θάλασσα. Στην πράξη, κατά
κανόνα κάνουν και τα δύο, με δυνητικά καταστροφικές
συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για ημίκλειστες θάλασσες, όπως η Βαλτική, η
Μεσόγειος και ο Εύξεινος Πόντος.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκφόρτωση τέτοιων
ουσιών στις καθορισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις,
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προσβασιμότητα, η
επάρκεια και το κόστος των εγκαταστάσεων για τους
πλοιοκτήτες και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Οι
προσπάθειες
να
παροτρυνθούν
οι
λιμένες
να
δημιουργήσουν
και
να
παρέχουν
κατάλληλες
εγκαταστάσεις με εύλογο κόστος υποστηρίζονται από
την οδηγία 2000/59/ΕΚ, σε συνδυασμό με τη σύμβαση
Marpol του IMO σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία.
Τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια

όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η
πλήρωση των απαιτήσεων στην πράξη. Οι επιθεωρητές
του EMSA επισκέπτονται τις αρχές των κρατών μελών,
μεμονωμένους λιμένες, ακόμη και πλοία για να
συγκεντρώσουν τις καλύτερες δυνατές πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο χειρισμού στην πράξη των
αποβλήτων των πλοίων και των καταλοίπων φορτίου.
Παράλληλα με τις επιθεωρήσεις, επιλέγονται και
εξετάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες ή βέλτιστες πρακτικές,
ή προβάλλονται μέσω μελετών ή συνόδων εργασίας.
Αυτές οι παράλληλες δραστηριότητες διαμορφώνουν
μια ολοένα και πιο ακριβή εικόνα για τον τρόπο
διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων στην πράξη,
γεγονός
που
συμβάλλει
στη
χάραξη
αποτελεσματικότερων στρατηγικών για τη μείωση και
την πρόληψη της ρύπανσης από παράνομες απορρίψεις
στη θάλασσα. Για παράδειγμα, ο EMSA μελέτησε
πρόσφατα τα συστήματα τελών που εφαρμόζονται
στους λιμένες κρατών μελών για τα "πράσινα πλοία",
τα οποία ενδέχεται να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση
σε λιμένες της ΕΕ.
Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας συνεπάγεται και
αύξηση της αερόφερτης ρύπανσης από πλοία.
Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για τις πόλεις
λιμάνια, όπου οι εκπομπές από πλοία συχνά αποτελούν
την πρωταρχική αιτία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι
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εκπομπές από τα πλοία μπορούν επίσης να ταξιδέψουν
χιλιάδες χιλιόμετρα και να οξύνουν τα προβλήματα
ποιότητας του αέρα στην ξηρά. Επιπλέον, η

ατμοσφαιρική ρύπανση από πηγές που βρίσκονται στην
ξηρά μειώνεται, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν τα
μέτρα για τα οχήματα, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις
και τα καύσιμα. Οι δράσεις για τη μείωση των
εκπομπών στην ξηρά, που συχνά έχουν μεγάλο κόστος,
πρέπει να συμβαδίζουν με παρόμοιες προσπάθειες στη
θάλασσα.

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στα πλοία υπόκεινται
πλέον ως ένα βαθμό σε κανονιστικές ρυθμίσεις. Με την
οδηγία 2005/33/ΕΚ (σε συνδυασμό με τη σύμβαση
Marpol του IMO) έχουν τεθεί ανώτατα όρια σχετικά με
την περιεκτικότητα των καυσίμων των πλοίων σε θείο,
καθώς και πρότυπα για τη δειγματοληψία καυσίμων και
απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα
αποτελέσματα. Ο EMSA αξιολογεί αυτά τα μέτρα και
συμβάλλει στην ενίσχυση του αντικτύπου τους
εξετάζοντας πώς εφαρμόζονται στην πράξη, για
παράδειγμα πραγματοποιώντας δοκιμές της ποιότητας
των καυσίμων των πλοίων σε λιμένες της ΕΕ και σε
πλοία. Συχνά οργανώνονται σύνοδοι εργασίας με τις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να διαπιστωθεί
είτε η πρόοδος είτε τα προβλήματα σχετικά με την
εφαρμογή των κανόνων που αφορούν τις εκπομπές
οξειδίων του θείου και του αζώτου από τους κινητήρες
των πλοίων.

Μια μεγάλη πρόκληση για τη ναυτιλία εντός των
επόμενων ετών είναι η μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου από τα πλοία. Στον τομέα αυτόν δεν
έχουν θεσπιστεί ακόμη νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά η
Επιτροπή έχει ζητήσει από τον EMSA να τη συνδράμει
με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα βοηθώντας την
να
συγκεντρώσει
εμπεριστατωμένες
πληροφορίες
σχετικά με τις μετακινήσεις των πλοίων και τις
εκπομπές τους, προκειμένου να διαμορφώσει μια
καλύτερη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά
με τις εκπομπές CO2. Αυτά τα στοιχεία θα αποτελέσουν
τη βάση της ενδεχόμενης μελλοντικής διεθνούς ή
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα.
Στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, έχουν επίσης
αναληφθεί πρωτοβουλίες στους τομείς των βαφών για
πλοία (συστήματα υφαλοχρωματισμού), της διαχείρισης
υδάτινου έρματος, της ευθύνης και αποζημίωσης για
ζημίες
από
ρύπανση
και
της
περιβαλλοντικά
ενδεδειγμένης ανακύκλωσης πλοίων. Σε όλους αυτούς
τους τομείς, οι δραστηριότητες του EMSA συνέβαλαν
στη διαμόρφωση της κοινοτικής προσέγγισης αυτών
των περιβαλλοντικών απειλών.

Έλεγχος της διάλυσης — απαρχής μέχρι τέλους
Στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα σκάφη διαλύονται
προκειμένου να ανακτηθεί το βασικό υλικό κατασκευής
τους, ο χάλυβας. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την
ανακύκλωση πολύτιμων υλικών και συμβάλλει στην
ανανέωση του ενεργού στόλου, και κατ' επέκταση στις
αποτελεσματικές και ασφαλείς μεταφορές. Ωστόσο,
αυτά τα πλοία που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου
ζωής τους περιέχουν και πληθώρα επικίνδυνων ουσιών,
με αποτέλεσμα η διάλυση πλοίων να χρειάζεται
επιτήρηση.
Ο τρόπος διάθεσης αυτών των ουσιών κατά τη
διαδικασία διάλυσης έχει προκαλέσει εντεινόμενη
ανησυχία διεθνώς. Οι περιβαλλοντικές και εργασιακές
συνθήκες στις "παραλίες διάλυσης" της νότιας Ασίας,
όπου καταλήγει ο κύριος όγκος των πεπαλαιωμένων
πλοίων, έχουν δεχθεί έντονη κριτική τα τελευταία
χρόνια. Επιπλέον, ο ρυθμός παροπλισμού πλοίων
αναμένεται
να
αυξηθεί
σημαντικά
λόγω
της
επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς, αφενός, και
των ολοένα και αυστηρότερων προτύπων για την

ασφάλεια των πλοίων, αφετέρου, μεταξύ των οποίων
αξίζει να σημειωθεί η επικείμενη προθεσμία του 2010
για τη σταδιακή απόσυρση πετρελαιοφόρων μονού
κύτους.
Καθώς ωριμάζουν οι συνθήκες για τη ρυθμιστική
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών και των
πτυχών υγείας και ασφάλειας της διάλυσης πλοίων, ο
EMSA συγκεντρώνει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, για
παράδειγμα σχετικά με τις επιλογές και τα πρότυπα για
την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης
πλοίων, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση
τόσο της κοινοτικής στρατηγικής για τη διάλυση πλοίων
όσο και της σχεδιαζόμενης σύμβασης του IMO επί του
εν λόγω θέματος.

Εκπαίδευση και συνεργασία
Ο EMSA διατηρεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
εκπαίδευσης
και
συνεργασίας
στον
τομέα
της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, στόχος του οποίου είναι η
καλύτερη γνώση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αποδέκτες της εκπαίδευσης
είναι κυρίως υπάλληλοι των ναυτικών αρχών των
κρατών μελών της ΕΕ/του ΕΟΧ. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, που καταρτίζεται κάθε χρόνο σε στενή
συνεργασία με τα κράτη μέλη, περιλαμβάνει σήμερα
περισσότερα από 20 σεμινάρια, συνόδους εργασίας και
επισκέψεις εμπειρογνωμόνων κατ' έτος. Ο Οργανισμός
παρέχει επίσης εκπαίδευση και στήριξη σε χώρες που
είναι
υποψήφιες
ή
δυνητικώς
υποψήφιες
για
προσχώρηση στην ΕΕ.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Κ
Για να εξασφαλιστεί ότι τα πλοία κατασκευάζονται και
συντηρούνται σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
απαιτήσεις ασφάλειας, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η
συντήρησή
τους
πρέπει
να
εγκρίνονται
βάσει
διαδικασιών επιθεώρησης και πιστοποίησης που έχουν
καταρτιστεί σε διεθνές επίπεδο.

Αυτό αποτελεί ευθύνη των χωρών που νηολογούν
πλοία (κράτη σημαίας) για τα πλοία που υπάγονται στη
δικαιοδοσία τους. Οι χώρες μπορούν επίσης να
εξουσιοδοτήσουν νηογνώμονες για την εκτέλεση αυτών
των καθηκόντων για λογαριασμό τους. Οι νηογνώμονες
είναι πολυεθνικοί οργανισμοί που εκδίδουν πολλά
διαφορετικά είδη πιστοποιητικών, τα οποία υπάγονται
σε δύο βασικές κατηγορίες: τα πιστοποιητικά κλάσης,
τα οποία καλύπτουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες
των ίδιων των νηογνωμόνων, και τα θεσμοθετημένα
πιστοποιητικά, τα οποία καλύπτουν τη συμμόρφωση με
τους διεθνείς κανονισμούς. Παρόλο που υπάρχουν
περισσότεροι
από
50
οργανισμοί
που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα σε ολόκληρο
τον κόσμο, μόνο 13 νηογνώμονες έχουν αναγνωριστεί
επί του παρόντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ
των
οποίων
περιλαμβάνονται
όλοι
οι
μεγάλοι
νηογνώμονες που εξετάζουν και πιστοποιούν πλοία τα
οποία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90 % της
παγκόσμιας χωρητικότητας φορτίου. Τα κράτη μέλη της
ΕΕ επιτρέπεται να αναθέτουν τις αρμοδιότητες
επιθεώρησης και πιστοποίησης πλοίων μόνον σε αυτούς
τους 13 αναγνωρισμένους οργανισμούς.
Η βασική νομοθεσία της ΕΕ που διέπει τους
νηογνώμονες
είναι
η
οδηγία
94/57/ΕΚ,
όπως
τροποποιήθηκε, η οποία θέτει σειρά σημαντικών
κριτηρίων για την αναγνώριση των οργανισμών.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω
αναγνωρισμένοι οργανισμοί τηρούν τα πρότυπα
ποιότητας
και
εξακολουθούν
να
πληρούν
τα
προβλεπόμενα κριτήρια, κάθε οργανισμός πρέπει να
αξιολογείται κάθε δύο χρόνια. Η Επιτροπή έχει αναθέσει
αυτό το ελεγκτικό έργο στον EMSA και, προς τούτο, οι
αξιολογητές του επισκέπτονται τα κεντρικά γραφεία
των νηογνωμόνων, καθώς και επιλεγμένα περιφερειακά
ή/και τοπικά γραφεία, και μεμονωμένα πλοία και
ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο. Τα κλιμάκια επιθεώρησης
του EMSA διενεργούν κατά μέσον όρο εν γένει 20
επιθεωρήσεις
το
χρόνο.
Μετά
το
πέρας
της
επιθεώρησης, ο EMSA υποβάλλει έκθεση με τα
πορίσματά του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή
μπορεί να ζητήσει την ανάληψη διορθωτικών δράσεων
ή/και να επιβάλει πρόστιμα, αν διαπιστωθεί σοβαρή
έλλειψη ή μη παροδικό πρόβλημα.
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Συνεπής έλεγχος από το κράτος λιμένα
Τα κράτη λιμένα της ΕΕ έχουν το καθήκον να
επιθεωρούν τα αλλοδαπά πλοία που τα επισκέπτονται
(έλεγχος του κράτους λιμένα). Η εν λόγω διαδικασία
ελέγχου από το κράτος λιμένα έχει ιδιαίτερη σημασία
για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, διότι τα κράτη
σημαίας, αν και έχουν την κύρια ευθύνη για την καλή
κατάσταση των πλοίων τους, δεν είναι πάντα σε θέση
να εκτελούν με συνέπεια αυτό το καθήκον. Τα κράτη
λιμένα έχουν την εξουσία να απαιτήσουν να
αποκατασταθούν οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και
μπορούν να απαγορεύσουν τον απόπλου των σκαφών
μέχρι την πλήρη αποκατάστασή τους. Εάν ένα πλοίο
τεθεί υπό κράτηση επανειλημμένα εντός ορισμένης
χρονικής περιόδου, μπορεί να απαγορευθεί η πρόσβασή
του σε όλους τους λιμένες της ΕΕ μέχρις ότου ο
πλοιοκτήτης αποδείξει ότι το πλοίο βρίσκεται σε
κατάλληλη κατάσταση για να ταξιδέψει (πρόκειται για
τη λεγόμενη διάταξη άρνησης εισόδου σε κοινοτικό
λιμένα).
Ο έλεγχος από το κράτος λιμένα είναι ένα από τα πεδία
στα οποία δραστηριοποιείται ο EMSA εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε αγαστή συνεργασία με τα
κράτη μέλη. Συνεργάζεται επίσης στενά με το μνημόνιο
συνεννόησης του Παρισιού (Paris MoU), το οποίο
απαρτίζεται από 27 ναυτικές αρχές και αποσκοπεί στην
εναρμόνιση του ελέγχου από το κράτος λιμένα στα
ύδατα των παράκτιων ευρωπαϊκών κρατών και του
βόρειου Ατλαντικού.

Πίνακας 2.Νηογνώμονες που έχουν αξιολογηθεί
από τον EMSA

ΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Επί

χρόνια τα μεμονωμένα κράτη μέλη ήταν
υποχρεωμένα να επιθεωρούν τουλάχιστον το 25% των
πλοίων που προσέγγιζαν τους λιμένες τους, σύμφωνα
με την οδηγία 95/21/ΕΚ. Μετά από ενδελεχή
αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας, θα θεσπιστεί νέο
καθεστώς επιθεώρησης.

Πίνακας 3. Ατομική συνεισφορά των κρατών λιμένα του
μνημονίου συνεννόησης (MoU) του Παρισιού στο
σύνολο των επιθεωρήσεων.

Καίριο στοιχείο αυτού του καθεστώτος είναι η στροφή
από τις υποχρεώσεις των μεμονωμένων συμμετεχόντων
κρατών σε περιφερειακές υποχρεώσεις. Στόχος του
νέου καθεστώτος είναι να επιθεωρούνται όλα τα πλοία
που προσεγγίζουν λιμένες της ΕΕ τουλάχιστον μία
φορά το χρόνο, ενώ ένας δεύτερος στόχος του νέου
καθεστώτος είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια του κλάδου
προβάλλοντας τα αρμόδια μέρη στον κλάδο της
ναυσιπλοΐας. Η υπάρχουσα μέθοδος κατάταξης κρατών
σημαίας
και
αναγνωρισμένων
οργανισμών
θα
συμπληρωθεί από παρόμοιο σύστημα για τις εταιρείες.
Αυτή η στροφή προς τις περιφερειακές υποχρεώσεις θα
εξασφαλίσει, αλλά και θα καταστήσει απαραίτητη την
περαιτέρω εναρμόνιση των διαδικασιών εργασίας των
κρατών μελών.
Η εναρμόνιση θα βελτιστοποιήσει τη χρήση των
διαθέσιμων πόρων μέσω της στόχευσης των πλοίων με
χαμηλές επιδόσεις ανά την περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα
θα μειωθεί ο φόρτος από τις πέραν του αναγκαίου
επιθεωρήσεις των πλοίων με καλές επιδόσεις.
Ο EMSA σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη έχει
αναλάβει το καθήκον να αναπτύξει, να εφαρμόσει και
να λειτουργεί βάση δεδομένων για την υποστήριξη
αυτού του νέου καθεστώτος. Το σύστημα αυτό θα
ενσωματωθεί στις καθημερινές επιχειρήσεις όλων των
κρατών λιμένα και θα αποτελέσει καίριο στοιχείο για τη
σωστή περιφερειακή λειτουργία του ελέγχου από το
κράτος λιμένα.
Τόσο ο κλάδος όσο και τα κράτη μέλη έχουν
υπογραμμίσει και έχουν αναγνωρίσει πόσο σημαντικό
είναι να διαθέτουν οι επιθεωρητές του κράτους λιμένα
σωστή εκπαίδευση και κατάλληλα προσόντα, ώστε να
μπορέσει αυτή η προσέγγιση να λειτουργήσει με
συνέπεια. Η επιτυχία ενός ενιαίου καθεστώτος θα
εξασφαλιστεί μέσω περαιτέρω εναρμόνισης των
κριτηρίων επιθεώρησης, των διαδικασιών υποβολής
εκθέσεων και των αρχών εκπαίδευσης. Ο Οργανισμός
οργανώνει την απαραίτητη εκπαίδευση στις διαδικασίες
ελέγχου από το κράτος λιμένα αξιοποιώντας, μεταξύ
άλλων, τα διδάγματα από τις επισκέψεις σε κράτη μέλη.
Η ανάπτυξη από τον EMSA ενός υπερσύγχρονου
εργαλείου
μάθησης
εξ
αποστάσεως
για
τους
επιθεωρητές του κράτους λιμένα που εργάζονται στην
περιφέρεια αποσκοπεί επίσης στο να επιτευχθεί ακόμη

Πηγή: Μνημόνιο συνεννόησης Παρισιού, στοιχεία 2007.

υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού.

Το 2007 ο EMSA εξασφάλισε στους επιθεωρητές της
περιφέρειας του μνημονίου συνεννόησης του Παρισιού
το Rulecheck, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που επιτρέπει
τη γρήγορη αναδρομή στο σύνολο των διεθνών
κανόνων σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων, τα
εργασιακά θέματα και τις διαδικασίες του μνημονίου
συνεννόησης του Παρισιού, και μάλιστα στην πιο
επικαιροποιημένη μορφή τους. Καθότι το συνολικό
σώμα των κανόνων που διέπουν την ασφάλεια των
πλοίων είναι τεράστιο και πολύπλοκο, το έργο των
επιθεωρητών
έχει
διευκολυνθεί
πολύ
από
τη
δυνατότητα χρήσης ενός ηλεκτρονικού εργαλείου στο
φορητό υπολογιστή τους για την αναζήτηση κανόνων.
Ο
Οργανισμός
παρακολουθεί
συνεχώς
την
αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου από το
κράτος
λιμένα
στην
περιφέρεια
της
ΕΕ.
Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ανατροφοδοτούν τα
να
συστήματα
εκπαίδευσης
και
μπορεί
επίσης
οδηγήσουν σε προσαρμογή των διαδικασιών ή/και σε
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ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπολογίζεται ότι σε ποσοστό 80% περίπου τα θαλάσσια
ατυχήματα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λήψη λανθασμένων
αποφάσεων από τα πρόσωπα που βρίσκονται στη

γέφυρα του πλοίου, ιδίως υπό δύσκολες συνθήκες
ναυσιπλοΐας ή/και καιρικές συνθήκες. Ειδάλλως, μπορεί

να προκληθούν από μηχανική ή άλλη βλάβη του

εξοπλισμού, ενώ το πρόβλημα μπορεί να οξυνθεί από
την

αδυναμία

του

προσωπικού

να

αποκαταστήσει

γρήγορα τη βλάβη λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης.

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδεύονται οι
ναυτικοί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Περίπου το 75% των ναυτικών που επανδρώνουν

πλοία νηολογημένα στην ΕΕ προέρχονται από χώρες
εκτός της ΕΕ και αποκτούν τα προσόντα τους σε

εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός της ΕΕ σε περισσότερες

από 50 χώρες. Αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση της

ποιότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των

τυπικών προσόντων τους. Για να καταστεί δυνατή η

αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης, η
Διεθνής Σύμβαση για την Εκπαίδευση, την Πιστοποίηση

και την Τήρηση Φυλακών των Ναυτικών (STCW) του
IMO παρέχει τη δυνατότητα στις χώρες που νηολογούν

πλοία να ελέγχουν τον τρόπο εφαρμογής των διεθνώς
συμφωνημένων προτύπων από τις χώρες προέλευσης
των ναυτικών που επανδρώνουν τα πλοία τους.

Στο παρελθόν κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έπρεπε να
διενεργεί

μεμονωμένα

την

αξιολόγηση

των

συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε
χώρες

εκτός

ΕΕ.

Προκειμένου

να

αποφευχθεί

η

διενέργεια διπλών επιθεωρήσεων, αποφασίστηκε ότι το
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έργο αυτό θα έπρεπε να αναληφθεί σε κεντρικό

ΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
επίπεδο. Έτσι, το έργο ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, η οποία ανέθεσε το τεχνικό σκέλος στον

EMSA. Η επιφόρτιση ενός μόνο οργανισμού της ΕΕ με
το

εν

λόγω

έργο

προσθέτει

αξία

δημιουργώντας

οικονομίες κλίμακας και εξασφαλίζοντας τη συνέπεια
των αξιολογήσεων.

Οι επιθεωρητές του EMSA ανά πενταετία διενεργούν

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε τρίτης
χώρας

της

οποίας

ναυτικοί

εργάζονται

σε

πλοία

νηολογημένα στην ΕΕ. Στην πράξη, με τα περιορισμένα
διαθέσιμα μέσα, αυτό συνεπάγεται την επιθεώρηση 35
ή

περισσότερων

ιδρυμάτων

διαφορετικές χώρες το χρόνο.

σε

έξι

έως

οκτώ

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2007 ο EMSA ξεκίνησε επισκέψεις σε
κράτη μέλη της ΕΕ για να ελέγξει την τήρηση των

υποχρεώσεών τους στον εν λόγω τομέα. Όπως και
στην περίπτωση των χωρών εκτός ΕΕ, οι επισκέψεις σε

χώρες

της

ΕΕ

περιλαμβάνουν

επιθεωρήσεις

των

γραφείων των ναυτικών αρχών και ενός δείγματος
ιδρυμάτων

εκπαίδευσης

και

επιθεωρούνται ανά πενταετία.

κατάρτισης,

τα

οποία

Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων κοινοποιούνται στις

αρμόδιες εθνικές αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η οποία διαθέτει νομικές εξουσίες που της επιτρέπουν
να απαιτήσει την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, αν

κριθεί απαραίτητο.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ

Καταστροφές από πετρελαϊκή ρύπανση μπορεί να
συμβούν ξανά στο μέλλον προξενώντας σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις τοπικές οικονομίες και
την αλιεία.

Η αύξηση της δραστηριότητας των δεξαμενόπλοιων –
εν μέρει λόγω της αύξησης των εξαγωγών πετρελαίου 
συμβάλλει στα μελλοντικά επίπεδα κινδύνου. Από
οικονομικής
πλευράς,
δεν
πρέπει
επίσης
να
λησμονούμε
ότι
οι
εργασίες
καθαρισμού
είναι
δαπανηρές. Μόνο για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από τις καταστροφές του Erika και του Prestige
δαπανήθηκαν πολύ περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.
Οι σοβαρές οικονομικές και οικολογικές επιπτώσεις μιας
μεγάλης πετρελαιοκηλίδας μπορούν να περιοριστούν σε
σημαντικό βαθμό αν το πετρέλαιο περισυλλεγεί από τη
θάλασσα προτού εκβραστεί στις ακτές. Ωστόσο, από
την καταστροφή του Prestige το 2002 κατέστη σαφές
ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει αρκετά πλοία απορρύπανσης
που να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά μεγάλες πετρελαιοκηλίδες.
Σχήμα 1. Σημαντικά περιστατικά
κοινοτικά ύδατα, 2004–2008

ρύπανσης

στα

Πηγή: Βάση δεδομένων Marinfo του EMSA / Lloyds Marine Intelligence

Unit.
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Με βάση τα δεδομένα αυτά, ανατέθηκε στον EMSA να
συστήσει ένα δίκτυο πλοίων, εξοπλισμού και άλλων
πόρων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην
αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από
πλοία. Βάσει ενός σχεδίου δράσης για την ετοιμότητα
σε περίπτωση πετρελαϊκής ρύπανσης και για την
αντιμετώπισή της, ο Οργανισμός συνάπτει συμβάσεις με
εμπορικά πλοία τα οποία μπορούν, σε σύντομο χρονικό
διάστημα — κατά κανόνα εντός 24 ωρών — να
μετατραπούν σε πλοία περισυλλογής πετρελαίου με
υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Τα πλοία αυτά υπό
φυσιολογικές συνθήκες χρησιμοποιούνται για άλλους
σκοπούς, αλλά έχουν την ικανότητα φόρτωσης
εξοπλισμού
και
ταχείας
αντιμετώπισης
πετρελαιοκηλίδων όταν παρίσταται ανάγκη.

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Σχήμα 2. Εφεδρικά σκάφη αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων του EMSA – θέση αποθεμάτων και σκαφών.

Τα σκάφη με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση ο EMSA
είναι μεγάλα και λειτουργούν υποστηρικτικά στις
ικανότητες απορρύπανσης των κρατών μελών, που

αυτή την υπηρεσία και θα βελτιστοποιήσει τη διάταξη
και τη θέση των σκαφών όπως κριθεί σκόπιμο κατά τα
επόμενα έτη.

Από το 2006 ο Οργανισμός έχει αναθέσει αυτή την
υπηρεσία κατόπιν διαγωνισμού και από το 2009 ένας
άρτιος στόλος εφεδρικών σκαφών αντιμετώπισης
πετρελαιοκηλίδων (Oil Spill Recovery Vessels  OSRV)
είναι διαθέσιμος σε όλες τις μεγάλες θαλάσσιες
περιοχές της Ευρώπης, από τη Βαλτική μέχρι τον
Εύξεινο Πόντο, και περιλαμβάνει πλοία διαθέσιμα στα
περισσότερα μέρη της Μεσογείου, του Ατλαντικού και
της Βόρειας Θάλασσας. Ο Οργανισμός θα διατηρήσει

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές
προδιαγραφές των σκαφών και τη θέση των
αποθεμάτων περιέχονται στο σχήμα 2 και τον πίνακα 4.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα αυτών των
σκαφών και των πληρωμάτων τους να αντιμετωπίσουν
ένα σημαντικό περιστατικό πετρελαϊκής ρύπανσης, ο
EMSA συμμετέχει στα τακτικά γυμνάσια και τις
ασκήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο των
περιφερειακών συμφωνιών συνεργασίας για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης από κοινού με τις χώρες
εταίρους που είναι μέλη των συμφωνιών HELCOM,
REMPEC και άλλων συμφωνιών.

κατά κανόνα διαθέτουν χωρητικότητα δεξαμενής
περίπου 500m3, όταν παρουσιάζεται ένα σημαντικό
περιστατικό.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Πίνακας 4. Εφεδρικά σκάφη αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδων του EMSA και τεχνικές προδιαγραφές (2009)
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Ωστόσο, από νωρίς έγινε αντιληπτό ότι απαιτούνται
εκτιμήσεις κινδύνου και περαιτέρω ενέργειες του
Οργανισμού για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας
ρύπανσης που προκαλείται από άλλες αιτίες, πέραν του
πετρελαίου.
Είναι δύσκολο να αποκτηθούν σαφείς πληροφορίες για
τον τρόπο αντιμετώπισης άλλων ρύπων, όπως οι
επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (HNS) και προς τούτο
είναι αναγκαία η συνδρομή εμπειρογνωμόνων χημικών.
Οι απαιτούμενες ενέργειες προβλέπονται στο σχέδιο
δράσης του EMSA για την ετοιμότητα σε περίπτωση
ρύπανσης από HNS και για την αντιμετώπισή της
(Action Plan for HNS Pollution Preparedness and
Response) και υλοποιούνται σταδιακά.
MARICE
Προκειμένου να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών στην
Ευρώπη σε περιπτώσεις περιστατικών θαλάσσιας
ρύπανσης από χημικά που προκαλούνται από πλοία,

δημιουργήθηκε
το
δίκτυο
MARICE
σε
στενή
συνεργασία με τη βιομηχανία χημικών προϊόντων. MAR
ICE είναι η συντομογραφημένη ονομασία του "Δικτύου
θαλάσσιας επέμβασης σε έκτακτα χημικά περιστατικά"
("Marine Intervention in Chemical Emergencies
Network"). Το δίκτυο άρχισε να λειτουργεί στις αρχές
του 2009 και οι υπηρεσίες πληροφόρησης που παρέχει
είναι διαθέσιμες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στα
παράκτια κράτη της ΕΖΕΣ με σκοπό την επέμβαση σε
έκτακτα χημικά περιστατικά στη θάλασσα.
CleanSeaNet
Οι περισσότερες πετρελαιοκηλίδες σχηματίζονται όταν
δεξαμενόπλοια και άλλα σκάφη καθαρίζουν τις
δεξαμενές πετρελαίου τους στη θάλασσα. Το 2007 ο
EMSA δημιούργησε το CleanSeaNet, ένα σύστημα
δορυφορικής
επιτήρησης
για
τον
εντοπισμό
πετρελαιοκηλίδων, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά
στις
ενέργειες
των
κρατών
μελών
για
την
καταπολέμηση της ρύπανσης. Η προαναφερθείσα
πρακτική είναι παράνομη, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να
εντοπιστούν οι παρανομούντες και στη συνέχεια να
ασκηθούν διώξεις.
Το σύστημα παρέχει εικόνες που βοηθούν στον αρχικό
εντοπισμό και την ανίχνευση δυνητικών απορρίψεων
πετρελαίου με τη χρήση δορυφόρων, ενώ ακολουθούν
υποστηρικτικά
άλλες
μορφές
επιτήρησης,
όπως
επιτόπιοι έλεγχοι με περιπολικά σκάφη και ειδικά
αεροπλάνα στα κράτη μέλη.

Σχήμα 3. Εικόνα του CleanSeaNet που
απεικονίζει πετρελαιοκηλίδα στα ανοιχτά της
Ιρλανδίας.

Το CleanSeaNet διαδραματίζει επίσης επιχειρησιακό
ρόλο στην παρακολούθηση της ατυχηματικής ρύπανσης
και τη στήριξη των δράσεων αντιμετώπισης σημαντικών
περιστατικών. Το σύστημα ενισχύθηκε με νέες
λειτουργίες που του επιτρέπουν να ανταλλάξει
πληροφορίες και να ενισχύσει τη λειτουργικότητά του
χρησιμοποιώντας δεδομένα από υφιστάμενα συστήματα
που εφαρμόζει ο EMSA. Έχουν προστεθεί πληροφορίες
παρακολούθησης της κυκλοφορίας από το SafeSeaNet
(βλ. κατωτέρω) και σε συνδυασμό με καιρικές και
ωκεανογραφικές
πληροφορίες
και
δορυφορικά
δεδομένα ραντάρ, το CleanSeaNet διαμορφώνει μια
σαφέστερη και ακριβέστερη εικόνα. Αυτό επιτρέπει στα
κράτη μέλη να λαμβάνουν από μία πηγή εκτεταμένες
πληροφορίες προκειμένου να προβούν σε δράσεις
αντιμετώπισης της ρύπανσης και να λειτουργούν με
βεβαιότητα κατά τον εντοπισμό του υπεύθυνου της
ρύπανσης.
Ο Οργανισμός αποτελεί τη μοναδική πηγή από την
οποία μπορούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να λάβουν εικόνες, δεδομένα και άλλες
πληροφορίες για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους
αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης σε επίπεδο ΕΕ.
Ο Οργανισμός προωθεί επίσης τη συνεργασία, παρέχει
εκπαίδευση και διαδίδει γνώσεις και βέλτιστες
πρακτικές στον εν λόγω τομέα. Στόχος του EMSA είναι
να
συμβάλει
αποτελεσματικά
στην
προστασία
ολόκληρης της ακτογραμμής της ΕΕ από την
ατυχηματική και σκόπιμη διαρροή πετρελαίου και
άλλων ρύπων.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩ
Σε κάθε δεδομένη στιγμή στα ευρωπαϊκά ύδατα
πλέουν περισσότερα από 20000 εμπορικά πλοία.

Όταν συνέβη το περιστατικό του Erika το 1999,
δεν υπήρχαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το
φορτίο
του.
Με
τόσα
πολλά
σκάφη
να
πραγματοποιούν φορτώσεις και εκφορτώσεις στα
λιμάνια της Ευρώπης, οι πληροφορίες σχετικά με
το φορτίο, το ιστορικό ασφάλειας και τους λιμένες
προορισμού των πλοίων είναι ζωτικής σημασίας
για την ασφάλεια στη θάλασσα, την προστασία του
θαλάσσιους περιβάλλοντος, καθώς και για τους
οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, η διαχείριση
αυτών των πληροφοριών αποτελεί έργο πλειάδας
παραγόντων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Πολύ
συχνά η ανταλλαγή πληροφοριών είναι δύσκολη
γιατί
υπηρεσίες
όπως
οι
λιμενικές
αρχές
χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για τη
συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων,
και πολλές από αυτές διαθέτουν μη συμβατά
πληροφοριακά
συστήματα.
Οι
πληροφορίες
μεταδίδονται με διαφορετικούς τρόπους, συχνά
μέσω
τηλεομοιοτυπίας,
τηλεφώνου
ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για το λόγο αυτό, από το 2002, τα κράτη μέλη και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται για την
ανάπτυξη μιας λύσης για τα συγκεκριμένα
προβλήματα ανταλλαγής πληροφοριών και την
εφαρμογή της οδηγίας 2002/59/ΕΚ, βάσει της
οποίας
θεσπίστηκε
ένα
κοινοτικό
σύστημα
παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και
ενημέρωσης (VTMIS). Αποτέλεσμα αυτής της
συνεργασίας ήταν η σύσταση ενός ευρωπαϊκού
δικτύου με την ονομασία SafeSeaNet, το οποίο
διαχειρίζεται ο EMSA, για την εναρμόνιση του
τρόπου ανταλλαγής δεδομένων που αφορούν τη
ναυτιλία.
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Το SafeSeaNet συνδέει μεγάλο αριθμό ναυτικών
αρχών ανά την Ευρώπη. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στα μηνύματα συγκεντρώνονται από
πλειάδα τοπικών πηγών, οι οποίες είναι γνωστές
ως τοπικές αρμόδιες αρχές, όπως οι παράκτιοι
σταθμοί και οι λιμενικές αρχές. Οι πληροφορίες
αυτές παρέχονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο
στις δημόσιες αρχές όλης της Ευρώπης. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει την ακτογραμμή με
την καλύτερη κάλυψη από σταθμούς λήψης AIS
(σύστημα αυτόματου εντοπισμού), οι οποίοι ανά
πάσα
στιγμή
λαμβάνουν
σήματα
από
τα
διερχόμενα πλοία. Ο Οργανισμός συνεργάζεται με
τα κράτη μέλη για τη βελτίωση του εύρους λήψης
αυτών των σταθμών, προκειμένου να επιτευχθεί
πλήρης κάλυψη των θαλάσσιων περιοχών που
βρέχουν την Ευρώπη.

ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Ο ακριβέστερος εντοπισμός των πλοίων θα
συμβάλει
στην
πρόληψη
των
περιστατικών
ρύπανσης μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης των
πλοίων που εγκυμονούν κινδύνους. Το SafeSeaNet
μπορεί να παράσχει εκθέσεις για τη συμπεριφορά
ενός πλοίου (ατυχήματα, ρύπανση, παράβαση
κανόνων ναυσιπλοΐας κ.λπ.) ή αναλυτικά στοιχεία
για τα επικίνδυνα υλικά που μεταφέρει ένα πλοίο.
Η γνώση του προορισμού και του φορτίου ενός
πλοίου βελτιώνει του χρόνους ανταπόκρισης σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που
θα
συμβεί
το
απευκταίο.
Το
SafeSeaNet
εναρμονίζει επίσης τις διαδικασίες αναφοράς
φορτίου και θέσης στους λιμένες και τα πλοία,
γεγονός που θα επιφέρει μείωση του φόρτου
εργασίας και του κόστους.
Το 2009 θα ξεκινήσουν οι επισκέψεις επιθεώρησης
σε όλα τα παράκτια κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό
θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις, μεταξύ άλλων,
στην εθνική αρμόδια αρχή, σε εμπορικούς λιμένες
και παράκτιους σταθμούς παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων, με σκοπό να εξακριβωθεί
το επίπεδο ελέγχου των πλοίων που μεταφέρουν
επικίνδυνα ή ρυπογόνα προϊόντα στις θάλασσες
που βρέχουν την Ευρώπη.
Παρακολούθηση πλοίων πέραν των ευρωπαϊκών
υδάτων
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εξέδωσε
απόφαση για τη δημιουργία συστήματος παροχής
πληροφοριών για λόγους ασφάλειας, προστασίας,
έρευνας και διάσωσης (SAR) και προστασίας του
περιβάλλοντος σχετικά με τα πλοία που ταξιδεύουν
σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Το εν λόγω
σύστημα
αναγνώρισης
και
εξ
αποστάσεως
παρακολούθησης πλοίων (LRIT, Long Range
Identification and Tracking) έχει σχεδιαστεί να
παρέχει πληροφορίες για ένα πλοίο τουλάχιστον
κάθε
έξι
ώρες.
Κάθε
κράτος
σημαίας,
συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ,
είναι υπεύθυνο να υποβάλλει αυτές τις αναφορές
για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του. Κατόπιν
ψηφίσματος του Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2007,
ο EMSA ανέλαβε να δημιουργήσει κέντρο
δεδομένων εκ μέρους όλων των ευρωπαϊκών
κρατών σημαίας, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες
LRIT σε κάθε συμμετέχον κράτος μέλος και θα
ανταλλάσσει πληροφορίες κατόπιν αίτησης με άλλα
κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο. Όταν τεθεί σε
λειτουργία, μέχρι τα μέσα του 2009, το Κέντρο
Δεδομένων LRIT της ΕΕ θα είναι το μεγαλύτερο
κέντρο δεδομένων ολόκληρου του διεθνούς
συστήματος LRIT και θα παρακολουθεί περίπου
10000 πλοία, με αποτέλεσμα να προκύπτουν
τουλάχιστον 40000 αναφορές θέσης ημερησίως.
Εκτός από την παρακολούθηση πλοίων με σημαία
χώρας της ΕΕ, το Κέντρο Δεδομένων LRIT θα

παρέχει στα κράτη μέλη, κατόπιν αίτησης,
πληροφορίες LRIT για οποιοδήποτε σκάφος τρίτης
χώρας έχει ως προορισμό τα κοινοτικά ύδατα ή
πλέει σε κοινοτικά ύδατα.

Ολοκλήρωση συστημάτων θαλάσσιας επιτήρησης
Τα εν λόγω συστήματα εντάσσονται στην
προσπάθεια του EMSA να συγκεντρώσει και να
διαθέτει ολοένα και περισσότερες πληροφορίες
από διάφορες πηγές. Από το 2009 ο Οργανισμός
θα ενοποιήσει αυτά τα συστήματα, ώστε να
παρέχει στα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
μια
ολοκληρωμένη
εικόνα
της
κυκλοφορίας πλοίων στην ΕΕ. Οι πληροφορίες από
τα συστήματα μικρής και μεγάλης εμβέλειας θα
συνδέονται. Θα ενοποιηθούν οι πληροφορίες από
διάφορες βάσεις δεδομένων σχετικά με τα πλοία,
τα φορτία πλοίων, τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων
κλπ. Οι πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες
παράνομες απορρίψεις που προέρχονται από το
CleanSeaNet, το δορυφορικό ευρωπαϊκό σύστημα
του
Οργανισμού
για
τον
εντοπισμό
πετρελαιοκηλίδων,
θα
συνδυάζονται
με
τις
πληροφορίες του SafeSeaNet για την κυκλοφορία
πλοίων στον ίδιο θαλάσσιο χώρο και με εικόνα από
δορυφόρο σε πραγματικό χρόνο. Υπό τον
γενικότερο χαρακτηρισμό Υπηρεσίες Υποστήριξης
της Ναυσιπλοΐας, αυτή η μονοαπευθυντική θυρίδα
προβλέπεται να λειτουργεί σε 24ωρη βάση από το
δεύτερο εξάμηνο του 2009. Έτσι, ο Οργανισμός
οδεύει προς το να καταστεί ο μεγαλύτερος
πάροχος δεδομένων ναυσιπλοΐας σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατόπιν του γαλάζιου βιβλίου της Επιτροπής "Μια
ολοκληρωμένη
θαλάσσια
πολιτική
για
την
Ευρωπαϊκή Ένωση", του οποίου ακρογωνιαίος
λίθος είναι η δεκαετής στρατηγική θαλάσσιων
μεταφορών, και των ακόλουθων πρωτοβουλιών
στον τομέα της θαλάσσιας επιτήρησης, ο
Οργανισμός
θα
αναπτύξει
περαιτέρω
τη
συνεργασία του με άλλους οργανισμούς της ΕΕ και
με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την
ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν πλοία. Στο
μέτρο του δυνατού, ο Οργανισμός θα συμμετάσχει
σε υπό εξέλιξη δραστηριότητες που αποσκοπούν
ειδικά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου
θαλάσσιας επιτήρησης. Θα στηρίξει την Επιτροπή
προσφέροντας την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που
αποκτήθηκε από την ανάπτυξη του SafeSeaNet και
άλλες
συναφείς
ναυτικές
εφαρμογές.
Θα
αναθεωρήσει επίσης τα συστήματα πληροφοριών
που διαθέτει για τη θαλάσσια κυκλοφορία, ώστε να
καταστεί δυνατή η διάδοση πληροφοριών σε
άλλους φορείς και οργανισμούς της ΕΕ για τους
σκοπούς της θαλάσσιας επιτήρησης.

15

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ

Ο EMSA είναι σχετικά νέος οργανισμός. Οι
πρώτες του δραστηριότητες ξεκίνησαν μόλις τον
Μάιο του 2003 από μια πρωτοπόρο ομάδα έξι
ατόμων.
Κατά
τα
πέντε
πρώτα
χρόνια
λειτουργίας
του
πραγματοποιήθηκε
μεγάλη
πρόοδος στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας
υπηρεσίας ικανής να φέρει σε πέρας τα
καθήκοντα που της έχει αναθέσει ο κοινοτικός
νομοθέτης. Το 2006 ήταν ένα ιδιαίτερα
σημαντικό έτος, καθώς κατά το έτος αυτό
πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Οργανισμού
από
τις
Βρυξέλλες
στη
Λισαβόνα
της
Πορτογαλίας, όπου βρίσκεται η επίσημη έδρα
του.
Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την
ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον
τομέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της
πρόληψης της ρύπανσης εξακολουθούν να
αποτελούν προτεραιότητα. Καθώς πλησιάζουμε
το 2010 ο Οργανισμός έχει ενισχυθεί σημαντικά,
καθώς τα κύρια καθήκοντά του έχουν εδραιωθεί
και επεκταθεί. Το 2009 αποτελεί ένα δεύτερο
ορόσημο, με τη μεταφορά 200 υπαλλήλων στα
μόνιμα γραφεία που κατασκευάστηκαν ειδικά για
τη στέγαση του Οργανισμού στο κέντρο της
Λισαβόνας.
Η εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα, σε
συνεχή διάλογο με εμπειρογνώμονες των κρατών
μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και (όπου
αρμόζει) του ναυτιλιακού κλάδου, βρίσκεται στο
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επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.
Πρόκειται για μια πολύ δυναμική διαδικασία,
καθώς νέα κράτη μέλη εντάσσονται στις
δραστηριότητες και μεγαλώνει το εύρος των
θεμάτων που χρήζουν κοινής προσέγγισης σε
διεθνές και κοινοτικό επίπεδο.
Έχουν ήδη δρομολογηθεί αρκετές νέες προτάσεις
που επιφέρουν εξελίξεις στην πολιτική και τη
νομοθεσία της ΕΕ και η έγκρισή τους στο μέλλον
αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις
εργασίες του Οργανισμού.
Μέσα σε αυτό το γόνιμο πλαίσιο, κατά την
περίοδο μέχρι το 2015 είναι πιθανό να
προκύψουν νέα καθήκοντα, αλλά και να
επεκταθούν τα υφιστάμενα καθήκοντα του
Οργανισμού. Ιδιαίτερα στον τομέα της θαλάσσιας
επιτήρησης, ο EMSA έχει αναπτύξει ιδιαίτερες
ικανότητες στην αμφίδρομη αξιοποίηση και
ανάλυση δεδομένων. Ο EMSA εξελίσσεται με
γοργούς ρυθμούς σε βασικό διαμεσολαβητή και
πάροχο
πληροφοριών
για
τη
θαλάσσια
κυκλοφορία. Όπου υπάρχει επικάλυψη των
δραστηριοτήτων διαφόρων αρχών και υπηρεσιών
 ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, έλεγχος των
συνόρων, άμυνα, αλιεία  υπάρχουν και
περιθώρια
για
νέες
εξελίξεις,
ενισχυμένη
συνεργασία
και
ολοκλήρωση.
Μέσω
της
συνεργασίας μπορούμε να επιτύχουμε τον κοινό
μας στόχο για ποιοτική ναυτιλία, ασφαλέστερες
θάλασσες και καθαρότερους ωκεανούς.

Πώς να προμηθευτείτε εκδόσεις της ΕΕ
Οι εκδόσεις της ΕΕ διατίθενται από το EU
Bookshop (http://bookshop.europa.eu), όπου
μπορείτε να υποβάλετε παραγγελία στον
αντιπρόσωπο πωλήσεων της επιλογής σας. Η
Υπηρεσία Εκδόσεων διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο
αντιπροσώπων πωλήσεων. Μπορείτε να
αποκτήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας τους
στέλνοντας φαξ στο (+352)29 2942758.
Προέλευση εικόνων
Προσωπικό EMSA, Josι R. Rodrνguez Montero,
Pembrokeshire Coast National Park
Authority/TivThomas, Marine
Photobank/RussianDoors,Flickr Creative
Commons/a.o. Mickefi, shaireproductions,
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SuperlativeRetrospectiveness,Hεkan Dahlstrφm,
MrHayata.
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Ναυσιπλοΐας είναι ένας από τους αποκεντρωμένους

οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με έδρα του τη Λισαβόνα, ο Οργανισμός παρέχει
τεχνική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ
σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Έχει
επίσης αναλάβει επιχειρησιακά καθήκοντα στους
τομείς
της
αντιμετώπισης
της
πετρελαϊκής
ρύπανσης, της δορυφορικής παρακολούθησης και
της
εξ
αποστάσεως
αναγνώρισης
και
παρακολούθησης πλοίων.
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